
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови та ЄФВВ 

 

     12 травня – 5 червня 

Прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів (замість єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови) та ЄФВВ 

 

      17–25 червня 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови        1 липня 

 

Єдине фахове вступне випробування з ТЗНПК та права 
      3 липня 

*Терміни проходження можуть бути змінені у зв’язку з карантином. Слідкуйте за повідомленнями. 

 

Документи, необхідні для реєстрації 

Для реєстрації на єдине вступне випробування з іноземної мови 2020 (ЄВІ та 

ЄФВВ) вступник надсилає на електронну пошту секретаря відповідної спеціальності: 

 заповнену заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення 

екзаменаційного листка; 

 копію документа, що посвідчує особу (паспорт стор. 1-2 та сторінка з реєстрацією 

місця проживання або ID картки з додатком 13 до Правил реєстрації місця 

проживання);  

 копію ідентифікаційного коду; 

 копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (військовий 

квиток або приписне свідоцтво) — чоловіки обов’язково;  

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі 

якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього, або копію довідки щодо 

планового строку завершення навчання; 

 кольорову фотокартку на документи, що відповідає віку абітурієнта. 

 

Під час відправлення електронного листа на електронну пошту секретаря у темі 

листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. В тексті листа вступник 

обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки 

платника податків (за наявності). 

Оформлений екзаменаційний листок буде відправлений абітурієнту  на вказану 

електронну пошту. Паперовий варіант абітурієнт зможе забрати в університеті до 

проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробування в  робочий час. 

Додаткова інформація за телефонами:  097 753-49-43 та 063 108-78-60. 

 

Терміни та місце проведення екзамену зазначаються в електронному кабінеті вхід 

до якого здійснюються за номером та PIN-кодом екзаменаційного листка за адресою 

https://vintest.org.ua вкладка магістратура або за посиланням. За посиланням вступник 

заходить у власний кабінет і роздруковує запрошення-перепустку. 

 

https://drive.google.com/open?id=1TWjVlz4f6YlLpMFTpJ6Tac00dVai4TFw
https://drive.google.com/open?id=1TWjVlz4f6YlLpMFTpJ6Tac00dVai4TFw
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n157
tel:+380963880036
tel:+380634490981
https://vintest.org.ua/
https://zno.testportal.com.ua/master/login


Контактні дані відповідальних працівників за реєстрацію  

для здачі ЄВІ з іноземної мови та ЄФВВ 

 

 

Спеціальність ПІБ Контактні дані 

Менеджмент Роспатнюк Наталія Петрівна 0953190280 

burachekn@i.ua 

 

освітня програма 

«Менеджмент ЗЕД» 

Меодушевська Людмила 

Русланівна 

0977562428 

Kancordiya@ukr.net 

 

Публічне управління та 

адміністрування 

Симоненко Леся Іванівна 0964623608 

lesia.simonenko@gmail.com 

 

Економіка Мельник Людмила 

Михайлівна 

0660616896 

melnyklydmila20@gmail.com 

 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Кухарець Валентина 

Володимирівна 

0674105955 

lidanaz@ukr.net 

 

Облік і оподаткування; 

освітня програма «Облік, 

оподаткування, аудит та 

митна справа» 

Майдуда Ганна Сергіївна 0974251408 

anna.mayduda@gmail.com 

 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Сус Юрій Юрійович 0673804332 

yura4462@gmail.com 

 

Екологія; 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

Герасимчук Людмила 

Олександрівна 

0678398896 

Gerasim4uk@ukr.net 

 

Право Бучинська Анна Йосипівна 0972882239 

Anna.buczynska69@gmail.com 

 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Чичилюк Наталя Вікторівна 0673804332 

nat_chychyluk@ukr.net 

Ветеринарна медицина Антонюк Анатолій 

Анатолійович 

0979894699 

antonyuk.doc34@gmail.com 
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